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 ล่องเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา | อทุยานเย๋หลิ่ว | ถ่ายรูปคู่ ตกึ TAIPEI 101 
ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง ,ซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ต, ฝงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต 

น า้หนกักระเป๋าท่านละ 30 กก. บรกิารอาหารบนเครื่องทัง้ไปและกลบั 

 

เดนิทาง กันยายน-ธันวาคม 2562  

เร่ิมต้นเพยีง  18,888.- 

เชียงใหม่บนิตรง ไตห้วัน ไทเป 
ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 4 คืน 
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วันที ่1 สนามบนิเชียงใหม่–สนามบนิเถาหยวน BR258 (11.30-16.30) –ไทเป-แช่น า้แร่ในหอ้งพัก 
09.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบนิเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบิน EVA AIR (BR)  โดยมี
เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เครือ่ง 
*ขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกท่ีนั่งบนเครือ่งเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน *  
[ส  าคญัมาก!!  ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์หรอืเนือ้สตัวแ์ปรรูปเขา้เมืองไตห้วนัหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 

11.30 น. 
 

ออกเดินทางสูก่รุงไทเป เมอืงไต้หวัน โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) เที่ยวบินที่ BR258  
(น า้หนกักระเป๋า 30 kg. และมีอาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

16.30 น. 
 

เดินทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป เมอืงไตห้วัน  เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนดั
หมาย กรุณาปรบันาฬิกาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) หลงัจากทา่นไดผ้า่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ หลงัจากนัน้น า
ทา่นเดินทางสูเ่มืองไทเป 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั THE LOFT SEASIDE HOTEL หรือเทียบเท่า ใหท้า่นอิสระแช่น า้แรภ่ายในหอ้งพกัตามอธัยาศยั เพื่อ

สขุภาพท่ีแข็งแรง และผิวพรรณทีด่ี 

วันที ่2 
อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน-ตกึไทเป101(ไม่รวมค่าขึน้ช้ัน 89)-อนุสรณซ์ุนยัดเซ็น-
ร้านเคร่ืองส าอางค-์ร้านเค้กพายสับปะรด-ซเีหมินตงิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติเยห๋ลิ่ว อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพืน้ที่เป็นแหลมยื่นไป

ในทะเล การเซาะกรอ่นของน า้ทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปรา่งลกัษณะต่างๆ ที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ น่าตื่น
ตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทั่วโลก น าท่านสู ่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ระหว่างทางก่อนขึน้
เขาไปยงัหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแห่งแรกของไตห้วนัที่สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศชิ์ง  ในอดีตที่จ่ิวเฟ่ินเป็นแหล่ง
เหมืองทองที่มีช่ือเสยีงตัง้แตส่มยักษัตรยิก์วงสวี ้  สมยัราชวงศชิ์ง มีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองที่นี่ แตใ่นยคุปัจจบุนันีท้ี่
หมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ินเป็นหมูบ่า้นท่ีมีการขายของพืน้เมือง ทัง้ขนมพืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรอืที่เราเขา้ใจกนัง่ายๆ คือ
หมู่บา้น OTOP ของไตห้วนันั่นเองและที่นี่ยงัมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัจนไดร้บัคดัเลือกเป็น
สถานท่ีถ่ายท าซีรีย่เ์กาหล ีซีรีย่ไ์ตห้วนัและการต์นูแอนิเมชั่นของญ่ีปุ่ นท่ีฉายทั่วโลกอยา่งเรือ่ง SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทั่วโลก
เห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ินจากการต์นูเรื่องนีแ้ละกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีก

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1  สนามบินเชียงใหม–่สนามบินเถาหยวน BR258 (11.30-16.30) –ไทเป-แช่น า้แรใ่นหอ้งพกั 

วนัท่ี 2  อทุยานเยห๋ลิว่-หมูบ่า้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน-ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขึน้ชัน้ 89)-อนสุรณซ์ุนยดัเซน็-รา้นเครือ่งส  าอางค-์รา้นเคก้พายสบัปะรด 
           ซีเหมินติง 

วนัท่ี 3  หนานโถว-วดัเหวินอู-่ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา-วดัพระถงัซ าจั๋ง-ไถจง-ฝงเจ่ียไนท ์มารเ์ก็ต 

วนัท่ี 4  ไทเป-วดัหลงซาน-อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค-รา้นสรอ้ยสขุภาพ GERMANIUM POWER-ซือ่หลนิไนท ์ มารเ์ก็ต 

วนัท่ี 5  สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม ่BR257(07.15-10.30) 
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แหง่หนึง่ของไตห้วนั  
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บา้นจิ่วเฟ่ินตรงกบัวนัเสารแ์ละอาทิตยจ์ะตอ้งเปล่ียนรถเป็นรถเมลแ์บบทอ้งถิ่นขึน้และลงเหมือนคน
ทอ้งถิ่น ทา่นจะไดส้มัผสับรรยากาศแบบคนทอ้งถิ่นและเพิ่มประสบการณก์ารนั่งรถเมลข์องไตห้วนั ***     

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (อาหารทะเลสไตลไ์ต้หวัน) 
 น าทา่นถ่ายรูปกบั ตึกไทเป 101 ที่ปัจจบุนัถือวา่เป็นจดุแลนดม์ารค์ของไตห้วนั หากท่านมาไตห้วนัแลว้ไม่มีรูปคู่กบัตึกไทเป 101 

นั่นแปลวา่ ทา่นมายงัไมถ่ึงไตห้วนั! .. โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถึงความสามารถทางดา้นวิศวกรรมของไตห้วนั เพราะตึกแห่งนีเ้ป็น
ตึกที่มีความสงูถึง 508 เมตร ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า 660 ตนัที่ช่วยถ่วงสมดุลของตวัตึกไว ้และช่วยการ
สั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผน่ดินไหวและในอดีตยงัเคยสงูที่สดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยงัคงความเป็นที่ 1 ไวไ้ดค้ือลิฟตท์ี่เร็วที่สดุใน
โลก (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทท์ี่เรว็ที่สดุในโลกเพื่อขึน้จดุชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD) 
น าท่านเดินทางสู ่อนุสรณส์ถาน ดร.ซุนยัดเซ็น ถือว่าท่านเป็นบิดาของชาติและสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1972 เพื่อสดดุี ร  าลกึและ
เทิดทนูทา่นซุนยดัเซ็น น าทา่นแวะชม ร้านเคร่ืองส าอาง COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครื่องส าอางช่ือดงัของไตห้วนั มากมาย
หลายแบรนด ์ท่ีทา่นสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้หลงัจากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ท่ี ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่า
เป็นขนมสญัลกัษณข์องไตห้วนัเปรยีบเสมือนขนมประจ าชาติเลยก็วา่ได ้แนะน าใหท้า่นซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือเพื่อนๆ 
(ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

ค ่า อิสระใหท้่านได ้ ช้อปป้ิงย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่ยอดนิยมที่สุดของไตห้วันเลยก็ว่าได ้หากเปรียบเทียบกับ
เมืองไทยคือสยามสแควรไ์ตห้วนั หากเปรยีบเทียบกบัเกาหลก็ีคือเมียงดงไตห้วนั ดา้นในมีหลากหลายแบรนดส์ินคา้ทัง้เสือ้ผา้และ
รองเทา้ก่ีฬายี่หอ้ต่าง ๆ ยงัมีสินคา้ยี่หอ้ทอ้งถ่ินใหเ้ลือกซือ้  แต่ที่นี่ไม่ไดม้ีแค่สินคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดียว ยงัมีรา้นอาหารเยอะแยะ
มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทาน แนะน าว่าพลาดไม่ไดก้บัเมน ูน า้แข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งตน้ต ารบัของ
เมนนูีอ้ยูท่ี่ซีเหมินติงนี่เอง 
อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั WELL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 
หนานโถว-วัดเหวินอู่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซ าจั๋ง-ไถจง- 
ฝงเจีย่ไนท ์มารเ์กต็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสูเ่มืองหนานโถว น าท่านกราบไหวส้ิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ี วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ู
เทพเจา้แหง่ความซื่อสตัย ์และเทพเจา้แห่งความรกัองคใ์หม่ลา่สดุหรือที่เรารูจ้กักนัในนาม “เฒ่าจนัทรา” ที่มีช่ือเสียงมากในดา้น
ความรกัที่วดัหลงซนัไทเป วดันีถื้อวา่เป็นจดุศนูยร์วมของเทพเจา้ส าคญัที่ทา่นสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนาที่วดันี ้สิง่
ที่น่าสนใจยงัไม่หมดแค่นีย้งัมีสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ที่ตัง้อยู่หนา้วดั ซึ่งมีมลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญดอลลา่รไ์ตห้วนัเป็นฉากหลงัให้
ทา่นไดถ้่ายรูปคูอ่ีกดว้ย    

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 น าทา่นนั่งเรอืชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ ทะเลสาบสุริยนั-จันทรา ซึง่เป็นทะเลสาบน า้จืดที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติที่

ใหญ่ที่สดุของไตห้วนัเสน้ทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสงูทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปร่างครึ่งบน
เหมือนพระอาทิตย ์ครึง่ลา่งเหมือนพระจนัทรเ์สีย้วที่ก าลงัประกบกนัอยูแ่ละยงัเป็นต าแหนง่ฮวงจุย้ทีดีมมีงักรลอ้มรอบ พืน้ท่ีบรเิวณ
นีถื้อวา่เป็นจดุรบัพลงัมงักรที่สมบรูณท์ี่สดุของไตห้วนั   
จากนัน้น าท่านสู่ วัดพระถังซัมจ๋ัง นมสัการพระทนต ์(ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยงัเป็นจุดชมวิว
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ทะเลสาบในมมุสงูอีกดว้ย ทา่นจะไดถ้่ายรูปกบัมมุทีสวยที่สดุของทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 
ออกเดินทางสู่เมืองไถจง น าท่านช้อปป้ิง ตลาดฝงเจ่ีย ไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่นิยมที่สุดของเมืองไถจงมีสินค้า
หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นยี่หอ้แบรนดร์ะดบักลาง รา้นเครื่องส าอางคจ์ากญ่ีปุ่ น รา้นรองเทา้กีฬายี่หอ้ต่างๆ 
เสือ้ผา้หลากหลายยี่หอ้ ทัง้ยี่หอ้ทอ้งถ่ินของไตห้วนัเอง รวมแลว้กวา่ 100 รา้นคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หาก
ท่านใดไม่ใช่ขาชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลวัเบื่อเพราะตลาดแห่งนีย้งัเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารทอ้งถ่ิน อาหารทานเลน่หรือทานจริงจัง
แหลง่ใหญ่ที่สดุของไถจงอีกดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 
ไทเป-วัดหลงซาน-อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค-ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM POWER- 
ซือ่หลินไนท ์มารเ์กต็        

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางกลบัไทเป น าทา่นชมวัดหลงซาน ถือเป็นวดัเก่าแก่ที่มช่ืีอเสยีงใหท้า่นไดส้มัผสัความงามของสถาปัตยกรรมไตห้วนั
แบบ ดัง้เดิม สรา้งขึน้ในพ.ศ. 2281 แสดงใหเ้ห็นถึงจิตใจที่เต็มเป่ียมไปดว้ยความศรทัธาในศาสนาของชาววา่นหวั วดัแห่งนีเ้ต็มไป
ดว้ยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (พิเศษ...เมนูสุกีช้าบู TAKAO 1 ท่าน/เซ็ท) 
 น าทา่นชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเชค็ ที่สรา้งขึน้เพื่อร  าลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้

เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตวัอาคารประกอบไปดว้ย 2 ส่วนที่ส  าคญัคือหอ้งแกลลอรี่
รูปภาพตา่งๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิ้ดรวมถึงรูปภาพของ ทา่นมาดาม ซง่ เมย่ หลงิ หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง 
ภายในหอ้งนีไ้ม่ไดม้ีแค่รูปภาพเท่านัน้ที่เลา่เรื่องราวชีวประวตัิของท่านทัง้สองแต่ยงัมีขา้วของเครื่องใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์นักระสนุ
ประจ าต าแหน่งที่จัดแสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรื่องราวทางประวตัิศาสตรไ์ปพรอ้มกับสิ่ง
เหลา่นี ้และอีกหนึง่สว่นท่ีส าคญัคือบรเิวณชัน้ 4 จดัแสดงรูปป้ันขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทกุ ๆ 1 
ชม.จะมีการจดัโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหลา่หทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีตอ่ทา่นอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค  
จากนัน้น าทา่นชม ศูนยส์ร้อยสุขภาพ Germanium ที่ขึน้ช่ือเรือ่งสรอ้ยขอ้มือ Germanium ที่ประกอบไปดว้ยแมเ่หลก็แรก่อ้นธาตุ
เจอมาเนี่ยม ที่มีคณุสมบตัิ ท าใหเ้ลอืดลมเดินดีขึน้ เพิ่มความกระปรีก้ระเปรา่ และคลาย ความเครยีด รวมถึงปะการงัแดง ปะการงั
น า้ลกึที่เป็นอญัมณีล า้คา่ที่หายากซึง่มีอยูไ่มก่ี่ที่ในโลก 

ค ่า อิสระชอ้ปป้ิง ตลาดซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดที่มี่ช่ือเสียงที่สดุของไทเป ในดา้นอาหารทอ้งถ่ินของไตห้วนั มีรา้นอาหาร
มากกว่า 80 รา้นใหท้่านไดเ้ลือกทานเลือกชิมกนัแบบสไตลท์อ้งถ่ินเลยทีเดียว และยงัมีสินคา้พืน้เมือง สินคา้แฟชั่นวยัรุน่  รา้น
รองเทา้กีฬายี่หอ้ตา่ง ๆ ที่ใหไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัแบบจใุจ 
อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั LOOK HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 สนามบนิเถาหยวน-สนามบนิเชียงใหม่ BR257(07.15-10.30) 
เช้ามืด บรกิารปลกุทา่น เช็คเอาทอ์อกจากที่พกั  น าทา่นออกเดินทางไป สนามบินเถาหยวน สนามบนิแห่งชาติของไตห้วัน 

บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น ้าผลไม้) 
07.15 น. อ าลากรุงไทเป เดินทางกลบัสู ่เชยีงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเทีย่วบินที่ BR257  

(มีอาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 
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10.30 น. เดินทางถงึ สนามบนิเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 

  อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
5 วัน 4 คนื โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ทา่นละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ทา่นละ 

วนัท่ี 04 – 08 ธนัวาคม 62 20,888. - 20,888. - 20,888. - 20,888. - 4,800. - 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 
 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิ่นและคนขับรถรวม 600 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.        ช าระเงินมดัจ าคา่ทวัร ์ทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินคา่ทวัรแ์ลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนา

หนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

5. อตัราคา่บรกิารนีเ้ฉพาะผูถื้อหนงัสอืเดินทางประเทศไทย, ชาวตา่งชาติโปรดสอบถามอตัราคา่บรกิารกบัเจา้หนา้ที ่และไมร่วมคา่
วีซา่ส  าหรบัตา่งชาติและลกูคา้เป็นผูด้  าเนินการยื่นวีซา่เอง บรษัิททวัรส์ามารถแนะน าการยื่นวีซา่ได ้

6. บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี
บรษัิทฯก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนับริษัท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

7. การยกเลกิารเดินทาง 
 7.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
 7.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

7.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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7.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่ง
กบัสายการบินและคา่มดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่า
ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุ ไวใ้น
รายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกิจเพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดินทางไปตา่งประเทศโดยผิดกฎหมายและ
ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและตา่งประเทศ ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้
ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหัวหนา้ทวัรไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆได้
ทัง้สิน้** 

7.6 เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า
ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย
ที่เกิดขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงิน 500 NTD/ทา่น/รา้น 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

*ขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกท่ีนั่งบนเครือ่งเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน* 
2.  คา่ที่พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในล าดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบิน [30 กิโลกรมั] คา่ประกนัวินาศภยัเครือ่งบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินที่มี

การเรยีกเก็บ 
6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณี

เกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขอวีซ่าไต้หวันตามที่สถานทูตก าหนด) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครือ่งดื่ม, คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
3. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 600 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น (เด็กผูใ้หญ่เก็บเทา่กนั) 
4.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 15 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ

การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 
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5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไตห้วนัตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในเมืองไตห้วนัจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกั

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมือง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไมม่ีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไตห้วนั หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้เมือง และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้เมือง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวน้วีซ่าเข้าเมืองไตห้วนัใหก้ับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้เมืองไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไตห้วนัไมเ่กิน 14 วนั ไมว่า่จะดว้ย
วตัถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรอืธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อ
เป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเขา้ เมืองไตห้วนั 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบินและเอกสารเรือ่งที่พกัทางบรษัิทจะ
จดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั** 

1. ตั๋วเครือ่งบินขาออกจากเมืองไตห้วนั  
2. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในเมืองไตห้วนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดตอ่ไดร้ะหวา่งที่พ านกัในเมืองไตห้วนั (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในเมืองไตห้วนั 
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